
COFNODION CYFARFOD GWIRFODDOL YCHWANEGOL O'R PWYLLGOR 
TROSOLWG A CHYFEIRIAD GWASANAETHAU A GYNHALIWYD AR 14 

RHAGFYR 2020 
 
Yn bresennol:  
 
Y Cynghorwyr Rob Summons (Chairman), David Pugh (Vice-Chairman), 
Jamie Adams, Steve Alderman, Di Clements, John Cole, Tim Evans, Brian Hall, 
Dr Simon Hancock, Stephen Joseph, Jon Preston, Alison Tudor and 
Tony Wilcox,. 
 
Aelodau sy'n mynychu gyda chaniatâd y cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Bob Kilmister (Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Gyllid) 
Y Cynghorydd Paul Miller (Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am yr Economi, 
Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant) 
Y Cynghorydd David Simpson (Arweinydd) 
 
Swyddogion yn bresennol:  
Steven Jones (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol)  
Rachel Moxey (Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio)  
Nicola Lewis (Dirprwy Reolwr Cyllid)  
Claire Incledon (Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd a Chraffu) 
Jackie Thomas (Swyddog Cymorth Democrataidd a Chraffu)  
Jenny Capitao (Swyddog Cymorth Democrataidd a Chraffu)  
Elieze Hinchcliffe (Cynorthwyydd Gwasanaethau Democrataidd)  
 
Gwestai: 
Robert Harlow (Pennaeth Rhanbarthol, Lambert Smith Hampton)  
 

Ymddiheuriadau dros absenoldeb:  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau dros absenoldeb gan y Cynghorydd Thomas Tudor. 
 

 
29. Datganiadau Buddiant 

 
Ni wnaed unrhyw ddatganiadau buddiant ar yr adeg hwn yn y cyfarfod. 
 
 
 

30. Canolfan Siopa Glan-yr-afon, Hwlffordd  
 
Dywedwyd wrth y pwyllgor fod Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Democrataidd wedi cymeradwyo cais gan y Cynghorydd Di Clements, ar 3 
Rhagfyr 2020, gyda chefnogaeth y Cynghorwyr Jamie Adams, David Bryan, 
Mark Carter, David Pugh, Brian Hall a David Howlett i dynnu penderfyniad y 
cabinet mewn perthynas â Chanolfan Siopa Glan yr Afon, Hwlffordd yn ôl am y 
rhesymau a ganlyn: 
 

 Sefyllfa Gyllidebol y Cynghorau 

 Darparu craffu manwl pellach gan gynghorwyr 

 Sicrhau mai'r cynnig yw'r defnydd gorau o arian trethdalwyr. 
 
Gofynnwyd i'r aelodau wneud y canlynol: 
 



 

Pwyllgor trosolwg a chraffu gwasanaethau: 14.12.2020 
 

 

 Ystyried y penderfyniad a wnaed gan y cabinet 

 Cyfeirio pryderon perthnasol at y cabinet fel sy'n briodol. 
 
Ystyriodd y pwyllgor adroddiad a gyflwynwyd i'r cabinet ar 30 Tachwedd 2020 
ynghyd â nifer o ddogfennau eraill.   
 
Dywedodd y cadeirydd y byddai'n angenrheidiol i'r pwyllgor ystyried sesiwn 
breifat i ystyried y papurau cyfyngedig - Atodiadau A i G yr adroddiad. 
 
Cyflwynodd yr aelodau a oedd wedi gofyn i dynnu'r cynnig yn ôl y pwyntiau 
canlynol: 
 

 Mae hollti swm enfawr o arian heb unrhyw fuddsoddiad allanol yn gadael 
pobl mewn sefyllfa risg uchel. 

 Er bod ymgynghorwyr wedi cael cyfarwyddyd, mae'n ymddangos bod y 
cyngor wedi anwybyddu'r argymhellion. 

 Mae'r adroddiadau'n cyfeirio at Ganolfan Siopa Caerfyrddin, ond nid oes 
gan Hwlffordd luniad daearyddol o Gaerfyrddin. Sicrhaodd y Cynghorydd 
Paul Miller nad oedd unrhyw gynllun i efelychu Canolfan Siopa 
Caerfyrddin. 

 Mae posibilrwydd i gofrestru datblygwr preifat yn y cyfnod cynnar hwn yn 
hytrach nag ar ôl prynu. 

 Mae'r afon a'r castell yn sy'n ganolog i Hwlffordd yn ardal o ddiddordeb ac 
ni wneir defnydd digonol ohoni.   

 Roedd y cyngor yn ystyried prynu, heb gynllun clir. 

 Mae angen deall pwy yw'r partneriaid sydd â diddordeb yn gynnar yn yr 
achos. 

 Nid oedd datblygiad ar gyfer tai yn ymarferol gan fod yr ardal wedi'i lleoli 
ar orlifdir. 

 Roedd grant Llywodraeth Cymru, sef mwyafrif y pris prynu, wedi'i gyfyngu 
gan amser a daeth i ben ar 31 Mawrth 2021.   

 Rhaid i'r pryniant aros fel busnes gweithredol am gyfnod o dri mis er 
mwyn osgoi costau TAW ar y pris prynu. 

 Nifer y siopau gwag yng nghanol y dref a'r symud i siopa y tu allan i'r dref, 
fel Ystad Llwynhelyg. 

 Potensial i ddenu mentrau lleol crefftus fel yn Arberth.   

 Y gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr â'r dref gan fod nifer o drigolion Sir 
Benfro wedi symud i weithio gartref, gan gynnwys Cyngor Sir Penfro.   

 
Ar y pwynt hwn, fe'i cynigwyd gan y Cynghorydd David Pugh; Eiliwyd gan y 
Cynghorydd Rob Summons gyda chefnogaeth unfrydol bod y cyfarfod yn 
ymgynnull mewn sesiwn breifat o dan delerau Paragraff 12A i Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972 ystyried y wybodaeth eithriedig a nodir yn Atodiadau A i 
G yr adroddiad. 
 
Yna aeth y cyfarfod i sesiwn breifat i ystyried y wybodaeth eithriedig. 
 
Trafododd y cynghorwyr y pynciau a ganlyn: 
 

 Partneriaid â diddordeb 

 Beth sydd ar y gweill ar gyfer yr ardal 



 

Pwyllgor trosolwg a chraffu gwasanaethau: 14.12.2020 
 

 

 Incwm rhent yn y dyfodol 

 Yr adroddiad prisio   
 
Gwnaed sylwadau pellach ar feysydd eraill yn Sir Benfro ac adfywio.    
 
Yna, ailddechreuodd y cyfarfod fel sesiwn agored. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd David Pugh i'r Pwyllgor Trosolwg a Craffu 
Gwasanaethau gael diweddariadau o gynnydd Canolfan Siopa Glan-yr-Afon. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd David Pugh; Eiliwyd gan y Cynghorydd Tim Evans 
 

PENDERFYNWYD 
 
Bod y pwyllgor yn cefnogi penderfyniad y cabinet a wnaed ar 30 
Tachwedd 2020 mewn perthynas â Chanolfan Siopa Glan-yr-Afon. 

 
 
 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 4.59y.p.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


